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Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov za področje humanitarnih
dejavnosti v občini Vodice (Uradno glasilo občĺne Vodice, št. 6/2017) sprejmem

SKLEP
o začetku postopka in besedilo javnega razpasa za sofinanciranje programov za

področje humanltarnih dejavnosti v oběini Vodice za leto 20í8

'ĺ. člen
5 tem sKtepom se zacne posTopeK lavnega razprsa za soTrnancrranJe programov za poorocje
humanitarnih dejavnosti v občini Vodice za leto 2018'

2. člen
Predmet in cilji tega javnega razpisa so sofinanciranje programov za doseganje plemenitih
človekoljubnih ciljev, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v oblĺki programov in storitev v
neposredno korist posameznikov, in so namenjeni zlasti:
. odkrivanju, spremljanju in lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav prebivalcev
(druŽin, otrok, starejših),
. zbiranju in razdeljevanju sredstev pomoči potrebnim,
. preprečevanj u poslabšanja socia l nega poloŽaja,
. izvajanju drugih programov za ohranitev ali izboljšanje socialnega položaja ali zdravja
prebivalcev,
. ustvarjanju moŽnosti za čim bolj kakovostno in samostojno Življenje posameznikov in za
doseganje drugih človekoljubnih ciljev v skladu s svojimi pravili in programi,
. z zagovorništvom ogroŽenih posameznikov in druŽbenih skupin, z opozarjanjem in

spodbujanjem javnostĺ, drŽave in občine za načrtovanje in uresničevanje skupnih programov
reševanja socialnih stisk prebivalcev.

Višina razpisanih sredstev znaša 7.500 €

3. člen
Besedilo javnega razpisa, kot sledi v nadaljevanju, se objavi v Uradnem glasilu občine
Vodice in na spletni stranĺ obcine Vodice.

Na podlagi Pravilnĺka o sofinanciranju programov za področje humanitarnih dejavnosti v
občini Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št. 6/2017), občina Vodice objavlja:

Javni razpis za sofinanciranje programov za podroěje humanitarnih dejavnosti v
občini Vodice zaleto 2018

Naročn ik javnega razpisa:
občina Vodice, Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:
odlok o proračunu občine Vodice za leto 20'ĺ8 (Uradno glasilo občine Vodice, št.

10ĺ2016 in 6ĺ2017),
Pravilnik o sofinanciranju programoV za področje humanitarnih dejavnosti v občini
Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, šI.612017)'

Predmet javnega razpisa :

Sofinancirajo se programi za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, kijih izvajajo
humanitarne organizacije v obliki programov in storitev v neposredno korist
posameznikov, in so namenjenĺ zlasti:
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. odkrivanju, spremljanju in lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in teŽav
prebivalcev (druŽin, otrok, starejših),. zbiranju in razdeljevanju sredstev pomoči potrebnim,

. preprečevanju poslabšanja socialnega poloŽaja,

. izvajanju drugih programov za ohranitev ali izboljšanje socialnega poloŽaja ali zdravja
prebivalcev,

. ustvarjanju moŽnosti za čim bolj kakovostno in samostojno Življenje posameznikov in

za doseganje drugih človekoljubnih ciljev v skladu s svojimi pravili in programi,
l zagovorništvu ogroŽenih posameznikov in druŽbenih skupin, z opozarjanjem in

spodbujanjem javnosti, dżave in občine za načrtovanje in uresničevanje skupnih
programoV reševanja socialnih stisk prebĺvalcev.

Osnovni pogoji, kijlh morajo izpolnjevati izvajalci:
Upravičenci do proračunskih sredstev so humanitarne organizacije, ki imajo sedeŽ na
območju občine Vodice, oz. imajo sedeŽ izven občine, pa nudijo pomoč občanom
občine Vodice, razen tistih upravičencev, ki so v tekočem letu za iste programe Že
prejeli proračunska sredstva občine Vodice na podlagijavnega razpisa.
Do sofinanciranja v tekočem letu ni upravičen vlagatelj, ki je sredstva pridobil v
preteklem letu, ni pa dostavil poročila o realizaciji. Taka vloga se izloči.

Pravico do sofinanciranja programov za področje humanitarnih dejavnosti imajo
izvajalci, ki izpolnjujejo nasĺednje pogoje;
. so registrirani v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah ali drugim

zakonom, ki ureja področje humanitarnih dejavnosti;
. imajo sedeŽ v občini Vodice, oz. imajo sedeŽ izven občine, pa nudijo pomoč

občanom občine Vodice ali v njem aktivno sodelujejo člani ali prostovoljci' ki
imajo stalno prebivališče v občiniVodice;

o prijavijo program ali projekt, kije predmet razpisa;
o imajo humanitarno dejavnost opredeljeno v svojih aktih;
o nimajo neporavnanih obveznosti do občine Vodice;
. delujejo najmanj eno leto;
. imajo urejeno evidenco o članstvu;
. dejavnost opravljajo na neprofitni osnovl.

Merila in kriterijiza ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih programov in projektov
MERILA IN KRITERIJI
1. sedeŽ društva ĺn delovanje društva v javnem interesu
2. dostopnost programa ali projekta
3. izdelani cilji in izvedba programa ali projekta
4. finančna konstrukcija programa ali projekta
5. programi pomoči, prireditve, obiski, razna srečanja, ipd.

5. okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa:

Višina razpisanih sredstev v okviru javnega razpisa znaša 7'500 €.

Rok za porabo sredstev:
Dodeljena sredstva za namen izvajanja humanitarnih programov, morajo biti v celoti
porabĺjena najkasneje do vkljuöno 31.12.2018'

Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev in način
dostave vlog:
Rok za oddajo vlog pricne teči 15.12.2017 in se zaključi 15.1.2018.
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Vlogo za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti za leto 20'18
mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in

vlogi priloŽiti vsa prĺpadajoca in zahtevana dokazila.

Vlogo je potrebno v zapĺti ovojnici poslati ali osebno oddatĺ na naslov: občina Vodice,
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. Vloga mora biti pravilno označena (olei priloqo v
razpisni dokumentaciii) in sicer:. polni naslov pošiljatelja

. pripis DJAVNI RAZPIS - HUMANITARNE DEJAVNOSTI 2018 - NE
ODPIRAJ(. polni nasIov prejemnika 1oeClľA VoDlcE, Kopitarjev trg 1, 1217
voDrcE).

Šte.|e se, da je vloga prispela pravočasno, ce je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v sprejemni pisarni
občine Vodice zadnji dan roka do zaključka poslovnega časa.

Odpiranje in obravnava prispelih vlog:
Odpiranje prispelih vlog bo komisija opravila dne 17.1.2018

Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obvešceni s sklepom naročnika razpisa v roku 30 dni
od zaključka razpisnega roka. Zizbranimi izvajalci bo Župan obcine Vodice podpisal
pogodbo o sofinanciranju humanitarnih programov.

Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije in
dvignejo razpisno dokumentacijo:
lnformacije in navodĺla za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na občiniVodice.
Kontaktna oseba: Rado Cuk - višji svetovalec, v delovnem času na tel. 011833-26-24
ali na elektronski naslov: rado.cuk@vodice.sl.

lnformacije o razpisni dokumentaclji:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Vodice: www.vodice.si.
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo tudi v sprejemni pisarni občine
Vodice, v poslovnem času oziroma prizgoraj navedeni kontaktni osebi.
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Številka: 093-08/201 7 -002
Datum: 29. 11.2017
Żupan občine Vodice
Aco Franc Suštar
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